
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা এম্পাযার স্টেট স্টেম্বভলপম্বমন্ট (EMPIRE STATE DEVELOPMENT, ESD) এর 
জর্ে স্টপ্রবিম্বেন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকর্ন া বহম্বিম্বি দাবযত্ব পালম্বর্র জর্ে এবরক স্টগটন লার এর 

মম্বর্ার্যম্বর্র স্ট াষণা বদম্বযম্বের্  
  

জর্াি স্টগটন লার ির্ন মাম্বর্ যুক্তরাম্বের বর্উজ এন্ড ওযার্ল্ন  বরম্বপাম্বটন র (U.S. News & World Report) 
কাযনবর্িনাহী স্টেযারমোর্ বহম্বিম্বি কাজ করম্বের্ এিং স্টিম্বেেম্বর ESD এর ভূবমকা পালর্ করম্বির্ 

িম্বল ধারণা করা হম্বে  
  

অিিরপ্রাপ্ত প্রধার্ কাযনবর্িনাহী কমনকর্ন া হাওযােন  স্টজমবি ESD এর িভাপবর্ বহম্বিম্বি দাবযত্ব 
পালর্ করম্বির্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের প্রধার্ অ্র্ননর্নির্ উন্নয়র্ সংস্থা, এম্পায়ার 
স্টেে স্টেমভলপমমন্ট (ESD) এর জর্য স্টপ্রনসমেন্ট ও প্রধার্ র্ার্ননর্র্নাহী র্মনর্িন া নহমসমর্ দানয়ত্ব 
পালমর্র জর্য এনরর্ স্টগেন লার এর মমর্ার্য়র্ স্ট াষণা নদময়মের্। জর্ার্ স্টগেন লার, নর্নর্ র্িন মামর্ 
র্ুক্তরামের নর্উজ এন্ড ওয়ার্ল্ন  নরমপামেন র র্ার্ননর্র্নাহী স্টেয়ারমযার্ এর্ং 2018 সামলর জরু্ মাস স্টর্মর্ 
ESD-এর স্টর্ামেন  রময়মের্, িার ভূনমর্া 3 স্টসমেম্বর 2019 পর্নন্ত র্ার্নর্র র্ার্মি পামর। নিনর্ 
হাওয়ােন  স্টজমনিমর্ র্দনল র্রমর্র্, নর্নর্ ESD স্টর্ামেন র সভাপনি নহমসমর্ র্ার্মর্র্।  
  
"এনরর্ এর্জর্ উদ্ভার্র্ী স্টর্িা নর্নর্ র্যর্সা, নমনেয়া এর্ং সরর্ামরর মমধয র্ময়র্ দশর্ অ্নির্ানহি 
র্মরমের্ - র্া িামর্ আমামদর প্রধার্ অ্র্ননর্নির্ উন্নয়র্ ও পর্নের্ সংস্থা োলামর্ার জর্য স্বিন্ত্র 
ভামর্ উপর্কু্ত র্মর িুলমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রশাসমর্র স্থার্ীয়ভামর্ পনরোনলি এর্টি 
সফল স্টময়ামদর পরও স্টর্ামেন র স্টেয়ারমযার্ নহমসমর্ দানয়ত্ব পালর্ অ্র্যাহি রাখার জর্য- অ্র্ননর্নির্ 
উন্নয়র্ স্টর্ৌশল পনরোলর্া এর্ং নর্মশষ র্মর র্ামফমলা অ্র্নর্ীনিমি সাহামর্যর এর্ং আপমেে শহমর 
িরুণমদর নফনরময় আর্ার জর্য আনম হাওয়ােন  এর র্ামে রৃ্িজ্ঞ। নর্উ ইয়র্ন  িার স্টসর্ার জর্য 
উত্তম এর্ং এই দইু েমৎর্ার স্টর্িার সমন্বয় স্টেে জমু়ে ভনর্ষযৎ প্রর্নৃির জর্য নের্ামাইে হমর্।"  
  
আগর্ স্টপ্রবিম্বেন্ট ও এম্পাযার স্টেট স্টেম্বভলপম্বমম্বন্টর প্রধার্ কাযনবর্িনাহী কমনকর্ন া এবরক স্টগটন লার 
িম্বলম্বের্, "নিনর্ আমার উপর স্টর্ আস্থা স্টরমখমের্ িার জর্য এর্ং নর্উইয়র্ন  স্টেে ও এর 
র্াগনরর্মদর স্টসর্া র্রার নর্মশষ সনুর্ধার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামর্ ধর্যর্াদ জার্ানি। আমার 
নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের অ্র্ননর্নির্ সম্ভার্র্ার প্রনি অ্পনরসীম নর্শ্বাস আমে এর্ং আনম র্িন মার্ ও 
ভনর্ষযৎ প্রজমের জর্য আমামদর গনিশীল অ্র্নর্ীনিমর্ আমরা স্টজারদার র্রমি গভর্নর কুওমমামর্ 



সমর্নর্ র্রমি োই। আমরা র্যর্সায় নর্নর্ময়ামগ আরৃ্ষ্ট, র্িুর্ নশমে অ্র্ুমপ্ররণা, আমামদর নর্দযমার্ 
অ্র্র্াঠামমা শনক্তশালী এর্ং জর্র্ল উন্নয়মর্ নর্নর্ময়াগ র্রনে, আমরা এর্টি জানির সর্মেময় 
দঢ়ৃসংর্ে অ্র্ননর্নির্ ইনির্ নহমসমর্ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের উত্তরানধর্ার গম়ে িুলর্।"  
  
এম্পাযার স্টেট স্টেম্বভলপম্বমন্ট এর িভাপবর্ হাওযােন  স্টযমবি িম্বলর্, "আনম এর্জর্ স্টর্ােন  সদসয 
নহমসমর্ এনরমর্র সামর্  নর্ষ্ঠভামর্ র্াজ র্মরনে এর্ং ESD এর গুরুত্বপূণন র্াজ পনরোলর্ার জর্য স্টর্ 
নিনর্ সঠির্ র্যনক্ত স্টস নর্ষময় আমার সমূ্পণন আস্থা আমে। নর্উ ইয়র্ন  ও র্যর্সায়ী র্নমউনর্টি 
উভময়র উপর িার অ্নভজ্ঞিা, অ্ন্তদৃন নষ্ট ও উপলনি ESD ও স্টেমে িার র্ামজর জর্য নর্রাে 
সুনর্ধার হমর্। আনম এনরমর্র সামর্ এর্টি উৎপাদর্শীল অ্ংশীদানরমত্বর অ্মপক্ষায় আনে স্টর্মর্ো আনম 
এম্পায়ার স্টেে স্টেমভলপমমন্ট স্টর্ামেন র স্টেয়ারমযার্ নহমসমর্ োনলময় স্টগনে।"  
  
র্ুক্তরামের নর্উজ এন্ড ওয়ার্ল্ন  নরমপামেন র র্ার্ননর্র্নাহী স্টেয়ারমযার্, রাে পনরোনলি শীষনস্থার্ীয় সংর্াদ 
র্িৃন পক্ষ নহমসমর্ িার ভূনমর্ার পাশাপানশ, জর্ার্ স্টগেন লার নর্উ ইয়র্ন  নসটিমর্ নভনত্ত র্মর এর্টি 
মানি-স্ট্র্যামেনজ নর্নর্ময়াগ িহনর্মলর, ইউনলনসস উমদযাগ (Ulysses Ventures) িত্ত্বার্ধার্ র্রমের্। 
এর আমগ, নিনর্ নর্উইয়র্ন  নসটি ইমর্ার্নমর্ স্টেমভলপমমন্ট র্মপনামরশমর্র (New York City 
Economic Development Corporation) র্ার্ননর্র্নাহী ভাইস স্টপ্রনসমেন্ট এর্ং এর্ানধর্ স্টময়র 
প্রশাসমর্র অ্ধীমর্ স্টসন্টার ফর ইমর্ার্নমর্ ট্রান্সফরমমশমর্র (Center for Economic 
Transformation) র্যর্স্থাপর্া পনরোলর্ নহমসমর্ দানয়ত্ব পালর্ র্মরর্, স্টর্খামর্ নিনর্ 100 এর স্টর্নশ 
উমদযামগর িত্ত্বার্ধার্ এর্ং শহমরর নর্নর্ময়ামগর শি স্টর্াটি েলার স্থার্ীয় অ্র্নর্ীনিমি নর্নর্ময়ামগর 
নর্মদনশর্া স্টদওয়ার মাধযমম অ্র্ননর্নির্ উন্নয়মর্র অ্র্ুমপ্ররণার জর্য দানয়ত্বপণূন নেমলর্। এই 
উমদযাগগুমলার মমধয, স্টগেন লার শহমরর 150 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলার আজীর্র্ নর্জ্ঞার্ িহনর্ল এর্ং 
নর্উ ইয়র্ন  শহমর আজীর্র্ নর্জ্ঞার্ নশেমর্ ত্বরানন্বি র্রমি সহমর্াগী র্ার্নক্রমম অ্গ্রণী ভূনমর্া পালর্ 
র্মরমের্, শহমরর প্রর্ুনক্ত প্ল্যােফমন digital.nyc এর উন্নয়র্ িদারনর্ র্মরমের্ এর্ং নর্গঅ্যাপ 
র্াগনরর্ প্রনিমর্ানগিার (BigApps civic competition) সম্প্রসারণ র্মরমের্।  
  
জর্ার্ স্টগেন লার এর্জর্ প্রর্ানশি স্টলখর্ এর্ং নিনর্ গুরুত্বপূণন র্ীনিমালা নর্ষয় ও অ্র্ননর্নির্ উন্নয়র্ 
অ্গ্রানধর্ার শহুমর ও স্টেে নর্ষয়ানদ স্টর্মর্ শুরু র্মর, জর্র্ল উন্নয়র্, অ্র্র্াঠামমা নর্নর্ময়াগ, 
প্রর্ুনক্ত অ্গ্রগনি এর্ং উমদযাক্তা ও উদ্ভার্র্ নর্ময় র্যাপর্ভামর্ নলমখমের্ ও র্র্া র্মলমের্। নিনর্ 
জরু্ারমযার্ ইর্নেটিউে (Zuckerman Institute) ও জরু্ারমযার্ ফযানমনল ফাউমন্ডশমর্র 
(Zuckerman Family Foundation) এর্জর্ িত্ত্বার্ধায়র্ এর্ং র্লনম্বয়া নর্শ্বনর্দযালময়র জরু্ারমযার্ 
মাইন্ড স্টেইর্ এন্ড নর্মহনভয়ার ইর্নেটিউমের (Zuckerman Mind Brain and Behavior Institute) 
স্টর্ােন  সদসয নহমসমর্ র্াজ র্মরর্। নিনর্ স্টের্নর্য়মর্র জর্য-ইজরাময়ল ইর্নেটিউে অ্র্ স্টের্মর্ালনজ 
(Technion - Israel Institute of Technology), স্টিল আনর্র্ ইউনর্ভানসনটি (Tel Aviv 
University) এর্ং পাশাপানশ ওময়ইজমযার্ ইর্নেটিউে অ্ফ সাময়মন্সর (Weizmann Institute of 
Science) গভর্নরমদর স্টর্ামেন  রময়মের্। নিনর্ ইয়াং স্টপ্রনসমেন্টস' অ্রগযার্াইমজশমর্র (Young 
Presidents' Organization) সদসয এর্ং নর্উইয়র্ন  স্টমমট্রা অ্ধযাময়র (New York Metro chapter) 
অ্িীি সভাপনি নহমসমর্ র্াজ র্মরমের্। নিনর্ আমমনরর্ার্-ইজরাময়ল মমত্রী নলমগর (American-
Israel Friendship League) স্টেয়ারমযার্ও। 2015 স্টর্মর্ 2017 পর্নন্ত জর্ার্ স্টগেন লার নর্উ ইয়র্ন  



স্টেইনল নর্উমজর (New York Daily News) সহ-স্টেয়ারমযার্ ও সহ-প্রর্াশর্ নহমসমর্ দানয়ত্ব পালর্ 
র্মরর্। নিনর্ িার স্টপশা শুরু র্মরর্ িামের্, আরপস, স্টেে, স্টমগািার ও স্টলাম এর অ্যােনর্ন 
নহমসমর্।  
  
োউর্ ইউনর্ভানসনটির (Brown University) স্নাির্সহ, জর্ার্ স্টগেন লার পযানরস নর্শ্বনর্দযালময়র 
(University of Paris) স্টসারমর্ার্, পযানরমস ইর্নেটিউটি নে এমোমেস পনলটিকুইজ (Institut 
D'Etudes Politiques) স্টর্মর্ নেনগ্র অ্জন র্ র্মরর্ এর্ং আমমনরর্ার্ নর্শ্বনর্দযালয় স্টর্মর্ আইর্ নেনগ্র 
অ্জন র্ র্মরর্, স্টর্খামর্ নিনর্ ল নরনভউ (Law Review) এর প্রধার্ সম্পাদর্ নহমসমর্ দানয়ত্ব পালর্ 
র্মরর্।  
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